
Jednací řád akademické rady  

Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. 

 
 
1. Akademická rada Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. (dále jen 

„akademická rada“) je orgánem Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. (dále 

jen „VŠERS“). Členy akademické rady jmenuje rektor. Rektor zpravidla jmenuje 15 až 20 

členů z řad akademických pracovníků a externích členů z řad významných odborníků 

v oborech, ve kterých VŠERS uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. 

 

2. Rektor svolává akademickou radu k řádnému zasedání nejméně jednou za akademický 

rok.  

 

3. Rektor je povinen mimořádně svolat akademickou radu v termínu, o kterém sám 

rozhodne: 

a) na základě vlastního rozhodnutí, 

b) na základě žádosti ředitele VŠERS, 

c) požádá-li o to písemně alespoň polovina členů akademické rady 

Součástí podnětu ke svolání mimořádného zasedání akademické rady je písemné 

zdůvodnění žádosti a návrh programu. 

 

4. Akademická rada je svolávána písemnou nebo elektronickou pozvánkou obsahující návrh 

programu, odeslanou nejpozději jeden týden před termínem zasedání. 

 

5. Členové akademické rady obdrží před jednáním písemné podklady nutné pro přípravu 

kvalifikovaného rozhodování. 

 

6. Jednání akademické rady řídí rektor, popřípadě jím pověřený prorektor. 

 

7. Po zahájení zasedání akademické rady je schvalován návrh programu. Členové 

akademické rady mohou navrhovat ke schválení další body programu. 

 

8. Zasedání akademické rady je veřejné. Při schvalování programu může akademická rada 

rozhodnout aklamací o tom, že zasedání akademické rady nebo některá její část bude 

neveřejná. 

 

9. Akademická rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

členů. 

 

10. Pro přijetí usnesení formou hlasování je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů 

přítomných členů akademické rady. 

 

11. Administrativní agendu akademické rady zabezpečuje rektorát VŠERS. O průběhu a 

závěrech zasedání akademické rady vede rektorát VŠERS písemný zápis, který následně 

ověřuje osoba řídící jednání. Rektorát doručí zápis všem členům akademické rady. Závěry 

jednání akademické rady jsou dále podle povahy projednávané věci vhodným způsobem 

zpřístupněny členům akademické obce a ostatním orgánům VŠERS prostřednictvím 

informačního systému. 
 

12. Jednací řád akademické rady byl schválen správní radou VŠERS dne 2.5.2017. 



 

13. Jednací řád akademické rady nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

V Českých Budějovicích dne 2.5.2017 

 

 

 

 

       ………………………………………… 

         Jitka Pánová, v.r. 

         ředitelka z. ú. 

 


